
Хөгжиж байгаа орнуудад ялгавартай, илүү тааламжтай нөхцлөөр 
хариу хандах, тэднийг илүү бүрэн оролцуулах 

(“Боломж олгох заалт”)a 
 

Олон талт худалдааны хэлэлцээний хүрээн дэх яриа хэлэлцээний үр дүнд 
Хэлэлцэн тохирогч талууд дараахь шийдвэр гаргав. Үүнд: 

1.    Ерөнхий хэлэлцээрийн I зүйлийн заалтуудаас үл хамааран, хэлэлцэн тохирогч 
талууд бусад хэлэлцэн тохирогч талд олгоогүй тийм ялгавартай, илүү тааламжтай 
нөхцлийг хөгжиж байгаа орнуудад1 олгож болно. 

2.    Дээрх 1 дүгээр хэсгийн заалт дараахь зүйлд үйлчилнэ.2 Үүнд: 

a)    Хөгжиж байгаа орнуудаас гарал үүсэлтэй бараанд Хөнгөлөлтийн ерөнхий системийн 
дагуу хөгжингүй хэлэлцэн тохирогч талуудын зүгээс олгосон тарифын хөнгөлөлттэй 
нөхцөл3;  

b)    ТХЕХ-ийн ивээл дорхи олон талт хэлэлцээний үр дүнд тохиролцсон хэрэгслүүдийн 
заалтаар зохицуулагддаг тарифын бус арга хэмжээний талаархи Ерөнхий хэлэлцээрийн 
заалтуудад холбогдох ялгавартай, илүү тааламжтай нөхцөл; 

c)     Буурай хөгжилтэй Хэлэлцэн тохирогч талууд тарифыг харилцан багасгах, эсвэл 
тэглэх талаар хоорондоо тохиролцсон, мөн бие биенээсээ импортоор авч байгаа 
бараанд хэрэглэдэг тарифын бус арга хэмжээг бууруулах, эсвэл арилгах талаар 
Хэлэлцэн тохирогч талуудын тодорхойлж болох шалгуур, нөхцлийн дагуу байгуулсан бүс 
нутгийн болоод дэлхий дахины гэрээ хэлцлүүд; 

d)     Хөгжиж байгаа орнуудад тааламжтай аливаа ерөнхий болон тусгай арга 
хэмжээнүүдийн агуулгын хүрээнд нэн буурай хөгжилтэй орнуудад олгосон тусгай 
нөхцлүүд. 

3.     Эдгээр заалтын хүрээнд олгосон ялгавартай, илүү тааламжтай аливаа нөхцлүүд нь: 

a)     хөгжиж байгаа орнуудын худалдааг хөнгөвчлөх, хөхиүлэн дэмжих зориулалттай 
байх ёстой бөгөөд харин хэлэлцэн тохирогч аливаа талын худалдаанд саад тотгор 
тогтоох, зүй бус хүндрэл учруулахад чиглэсэн байх ёсгүй; 

b)     нэн тааламжтай үндэстний зарчимд тулгуурласан тарифыг бууруулах, тэглэх 
явдалд саад учруулсан, худалдааны бусад хязгаарлалт тогтоосон байж болохгүй; 

c)     хөгжингүй хэлэлцэн тохирогч талуудын зүгээс хөгжиж байгаа орнуудад олгосон 
тохиолдолд хөгжиж байгаа орнуудын хөгжил, санхүү, худалдааны хэрэгцээнд нааштай 
хандсан байдлаар томьёологдсон, шаардлагатай бол тийм байдлаар шинэчлэгдсэн байх 
ёстой. 

4.     Дээрх 1, 2 ба 3 дахь заалтын дагуу тохиролцоонд хүрэх арга хэмжээ авч байгаа, 
эсхүл өмнө нь олгосон ялгавартай, илүү тааламжтай нөхцлөө сайжруулах, эсхүл цуцлах 
гэж байгаа аливаа хэлэлцэн тохирогч тал нь:4  

                                                           
a Англи редакцийн тэмдэглэл: 1947 оны ТХЕХ-т Оролцогч талуудын 1979 оны 11 дүгээр сарын 28-нд 

баталсан шийдвэр. 1994 оны ТХЕХ-ийн 1(b)(iv) хэсэгт заасан “1947 оны ТХЕХ-ийн Оролцогч талуудын бусад 
шийдвэр”-ийн нэг гэж энэхүү шийдвэрийг дахин оруулсан. Оролцогч талуудын энэ заалтад хамаарч болох 
бусад шийдвэрийг энэ хэвлэлтэнд оруулаагүй болно. 
1 Энэ бичвэрт ашигласан “хөгжиж байгаа орнууд” гэх үгнүүд нь “хөгжиж байгаа нутаг дэвсгэрүүд”-ийг мөн 
хэлж байгаа болно.  
2 Хэлэлцэн тохирогч талууд хамтарсан арга хэмжээний тухай ТХЕХ-ийн заалтуудын дагуу хөгжиж байгаа 
орнуудад энэхүү хэсгийн хүрээнд багтаагүй ялгавартай, илүү тааламжтай нөхцөл түр хугацаанд олгох 
талаар ямар ч санал санаачилга гаргах нь нээлттэй байна. 
3 “Хөгжиж байгаа орнуудад ашигтай ерөнхий, харилцан бус, үл ялгаварласан хөнгөлөлтүүд” бий болгох 
асуудлаар 1971 оны 6 дугаар сарын 25-нд Хэлэлцэн тохирогч талуудын гаргасан шийдвэрт тодорхойлсон 
(BISD 18S/24). 
4 Эдгээр заалтуудын аль нь ч хэлэлцэн тохирогч талуудын Ерөнхий хэлэлцээрээр хүлээсэн эрхэд нөлөө 
үзүүлэхгүй. 



a)     хэлэлцэн тохирогч талуудад мэдэгдэж, тийм арга хэмжээний холбогдолтой гэж 
үзсэн бүхий л мэдээллийг хүргүүлэх ёстой; 

b)     үүсэж болох аливаа хүндрэл, асуудлаар яаралтай зөвлөлдөх хүсэлт гаргасан 
аливаа хэлэлцэн тохирогч талд зохих боломж олгох хэрэгтэй. Хэрэв тийм хэлэлцэн 
тохирогч тал хүсэлт гаргасан бол, Хэлэлцэн тохирогч талууд холбогдох бүх талын 
сэтгэлд нийцэхүйц шийдэлд хүрэх зорилгоор тухайн асуудалд хамаарах нийт хэлэлцэн 
тохирогч талтай зөвлөлдөх ёстой. 

5.     Хөгжингүй орнууд хөгжиж байгаа орнуудын худалдаанд тавьсан тариф болон бусад 
саад тотгорыг бууруулах, эсхүл арилгах талаар худалдааны хэлэлцээн дээр авсан үүрэг 
амлалтынхаа хариуд ижил нөхцөл эдэлнэ гэж хүлээхгүй. Өөрөөр хэлбэл, хөгжингүй 
орнууд худалдааны хэлэлцээний явцад хөгжиж байгаа орнуудын зүгээс өөрсдийн 
хөгжил, санхүү, худалдааны хэрэгцээ шаардлагад үл нийцсэн үүрэг амлалт авна гэж 
хүлээхгүй. Тиймээс, хөгжингүй хэлэлцэн тохирогч талууд буурай хөгжилтэй хэлэлцэн 
тохирогч талуудын хөгжил, санхүү, худалдааны хэрэгцээнд үл нийцсэн хөнгөлөлт 
нэхэхгүй, нөгөө талууд нь ч тийм хөнгөлөлт үзүүлэх шаардлагагүй. 

6.     Нэн буурай хөгжилтэй орнуудын эдийн засгийн онцгой хүндрэлүүд, онцлог хөгжил, 
санхүү, худалдааны хэрэгцээ шаардлагыг нь харгалзан үзэж, хөгжингүй орнууд тэдгээр 
орноос хөнгөлөлт нэхэх, худалдаанд нь тавих тариф, бусад саад тотгорыг багасгах, 
арилгах талаар авсан үүрэг амлалтаа биелүүлэхэд хувь нэмэр оруулахыг шаардахаас 
дээд зэргээр түдгэлзэх ёстой бөгөөд нэн буурай хөгжилтэй орнуудын зүгээс тэдний 
онцгой нөхцөл байдал, хүндрэлийг хүлээн зөвшөөрсөн байдалтай үл нийцэх хөнгөлөлт 
үзүүлж, хувь нэмэр оруулна гэж хүлээх ёсгүй. 

7.     Ерөнхий хэлэлцээрийн заалтын дагуу хөгжингүй болон буурай хөгжилтэй хэлэлцэн 
тохирогч талуудын өгч байгаа хөнгөлөлт, хувь нэмэр, авч байгаа үүрэг амлалт нь 
Хэлэлцээрийн суурь зорилгууд, түүний дотор Удиртгал хэсэг болон 36 дугаар зүйлд 
заасан зорилгуудыг хөхиүлэн дэмжсэн байх ёстой. Буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохирогч 
талууд Ерөнхий хэлэлцээрийн заалтууд болон горимуудын дагуу хувь нэмэр оруулах, 
хэлэлцэн тохирсон хөнгөлөлт үзүүлэх, харилцан тохирсон бусад арга хэмжээ авах 
тэдний чадавхи нь эдийн засгийг нь ахиулан хөгжүүлэх, худалдааны нөхцөл байдлыг нь 
сайжруулахад хүргэнэ гэсэн хүлээлттэй байгаа ба тэр үүднээс Ерөнхий хэлэлцээрээр 
хүлээж буй эрх, үүргийн хүрээнд илүү бүрэн оролцоно гэж хүлээж байна. 

8.     Нэн буурай хөгжилтэй орнууд өөрсдийн эдийн засгийн онцгой нөхцөл байдал, 
хөгжил, санхүү, худалдааны хэрэгцээний байдлаас хамааран, хөнгөлөлт үзүүлэх, хувь 
нэмэр оруулахад туйлын хүндрэлтэй байгааг тусгайлан харгалзан үзэх ёстой. 

9.     Хэлэлцэн тохирогч талууд хөгжиж байгаа орнуудын хөгжлийн хэрэгцээ шаардлага 
болон Ерөнхий хэлэлцээрийн зорилгуудыг хангахад чиглэсэн хэлэлцэн тохирогч 
талуудын тус бүрийн болоод хамтын хүчин чармайлтыг анхааран, дээрх заалтуудын 
үйлчлэлийг хянан үзэж байх тогтолцооны асуудлаар хамтран ажиллана. 

 
 


